OBČINA VRHNIKA
OBČINSKI SVET

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158

Dodatno gradivo
za 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika,
ki bo v ČETRTEK, 24. septembra 2020, ob 18. uri
v novem prizidku jedilnice OŠ Antona Martina Slomška

Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi
samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije

OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-412, fax: 01/7505-158
e-pošta: zupan.obcina@vrhnika.si

Številka: 9000-9/2020 (1-02)
Datum: 21. 9. 2020

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: Dodatno gradivo za 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika
V prilogi vam dostavljamo dodatno gradivo za 10. redno sejo Občinskega sveta Občine
Vrhnika, ki bo 24. 9. 2020, in sicer:
- K točki 11: Odgovori na pobude in vprašanja članov občinskega sveta
- Predlog za dodatno točko: Poročilo o projektu Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika

Lep pozdrav.

Župan
Daniel Cukjati l.r.

POBUDO JE PODAL: Doman Blagojević
na 9. redni seji OS, 18. 6. 2020

K točki 11

VPRAŠANJE:
g. Blagojević je podal pobudo, da se pripravi plan S in J obvoznice z vsemi variantami (most,
priključki,…)
ODGOVOR:
"Občina Vrhnika intenzivno dela na projektih s katerimi se bo dolgoročno izboljšala prometna
situacija na Vrhniki. V ta sklop spadajo tako projekt ureditve severne obvozne ceste
(Tankovska) kot projekta Južne obvoznice - S2 in S3 ter projekt novega mostu čez
Ljubljanico.
Severna obvozna cesta bi v več etapah potekala od novega krožišča na Tržaški cesti pred
Gabrčami iz smeri Logatca, po obstoječi Tankovski do Stare Vrhnike, preko novega krožišča
na Robovi, po severni in vzhodni strani POC Pod Hruševco, ter po obstoječi Kolodvorski
nazaj do Tržaške oziroma Ljubljanske cesta. Izdelana je idejna rešitev. Občina Vrhnika se
dogovarja z lastniki manjkajočih zemljišč (POC, trasa Tankovske) glede pridobitve le teh. V
načrtu je izdelava PZI dokumentacije za odsek od štirne do Stare Vrhnike, ki je potreben za
povezavo zahodnega dela Vrhnike z novim upravnim centrom, in podaljšanjem linije LPP do
Stare Vrhnike in upravnega centra, skupaj z dvema novima postajališčema. Sredstva za
izvedbo omenjenega odseka so predvidena v osnutku proračuna za obdobje 21-22.
Istočasno potekajo pogovori z DRSI-jem za ureditev vseh treh predvidenih krožišč ter prenos
celotne trase ceste v državno upravljanje.
Južna obvoznica S2 ima od leta 2019 izdelan revidiran PZI projekt. Sofinancerski sporazum
med DARS-om, DRSI-jem, Telekomom, Elektrom in OV je bil podpisan letos. Trenutno DRSI
pridobiva zemljišča. DRSI načrtuje pričetek postopka javnega razpisa izbire izvajalca letošnjo
jesen ter ga namerava končati z izbiro izvajalca v roku pol leta (2021). Južno obvoznico je
DRSI uvrstil v državni proračun s pričetkom del v letu 2021. DARS ima sredstva za izvedbo
krožišč predvidena tudi v letu 2021.
Pri južni obvoznici S3 DRSI ne sodeluje, saj gre za investicijo, ki jo potrebuje izključno
Kamnolom Verd oziroma ŽGP SŽ. OV se dogovarja s Kamnolomom Verd oziroma ŽGP SŽ
glede priprave OPPN in izvedbe gradnje v njihovi režiji.
Most čez Ljubljanico, ki se navezuje na južno obvoznico S2 in je s tem odvisen od njene
izvedbe, ima izdano gradbeno dovoljenje z veljavnostjo do leta 2023. Trenutno OV pridobiva
manjkajoča zemljišča podjetja Ceeref. Nakup omenjenih zemljišč bo realiziran v 2020. Za
samo izvedbo mostu je potrebno izdelati še PZI dokumentacijo. Vse skupaj pa je, kot že
omenjeno, v veliki meri odvisno od poteka izvedbe južne obvoznice S2."
Termini sestankov z DRSI v zvezi z Južno obvoznico. Telefonski pogovori niso evidentirani.
Datum

Ura

Mesto
sestanka

1.

9. 1. 2019

10.00

pri županu

Južna obvoznica Vrhnika

2.

17. 1. 2019

11.00

pri županu

Južna obvoznica Vrhnika

3.

13. 2. 2019

11.30

DRSI

Južna obvoznica Vrhnika

4.

26. 3. 2019

12.30

pri županu

Južna obvoznica Vrhnika

5.

8. 5. 2019

9.00

DRSI

Recenzijska razprava

6.

27. 9. 2019

8.00

pri županu

7.

4. 2. 2020

14.00

DRSI

Sofinancerski sporazum Elektro DRI
Južna obvoznica Vrhnika

8.

18. 5. 2020

13.00

DRSI

Južna obvoznica Vrhnika

9.
17. 8. 2020
10. 14. 9. 2020

13.00
8.00

DRSI
DRSI

Južna obvoznica Vrhnika
Južna obvoznica, Severna obvozna
cesta

ODGOVOR JE PRIPRAVIL: Oddelek za okolje in komunalo

VPRAŠANJA JE POSTAVIL: Janez Kikelj na 9. redni seji OS, 18. 6. 2020
VPRAŠANJA IN ODGOVORI:
o Kaj je občina Vrhnika kupila v Močilniku? Konkretno, s parcelnimi številkami in
pa opisno, da bo občankam in občanom to jasno.
Občina je kupila »novi« del objekta z okolico, kjer se trenutno nahaja Wellness
center. Parc. št. 184/6 in 189/4 obe k.o. Verd
o Za kakšno ceno, vrednost in pod kakšnimi pogoji?
Za ceno 470.000,00 €. S trenutnim najemnikom, ki je imel veljavno pogodbo do leta
2027, smo sklenili Sporazum o predčasnem prenehanju najema, v obliki notarskega
zapisa. Ta ohranja v veljavi prejšnjo najemno pogodbo, vendar pa bistveno skrajšuje
njeno trajanje tako, da najem preneha 31. 12. 2020.
o Katera so bremena na nepremičnini? (najemniki, krediti, ZK zaznamki,…)
Glede na zemljiškoknjižno stanje so pri nepremičnini parc. št. 184/6, na dan 21. 9.
2020 vknjižena sledeča bremena:
▪

Hipoteka ID pravice 13285215, za zavarovanje terjatve v višini
39.000,00 EUR, v korist upnice Jolande Ivanuša, Čadram 005, 2317
Oplotnica. V zemljiški knjigi poteka postopek za vknjižbo izbrisa
omenjene hipoteke. Postopek poteka pod opr. Dn 21232/2020.

▪

Hipoteka ID pravice 13261594, za zavarovanje terjatve v višini
68.000,00 EUR, v korist upnika Aleksandar Krstić, Linhartova cesta
015, 1000 Ljubljana. Pri tej hipoteki je vpisana zaznamba izvršbe ID
zaznambe 16452526, ki poteka pred Okrajnim sodiščem na Vrhniki,
opr. št. postopka In 42/2014. Okrajno sodišče na Vrhniki je zemljiški
knjigi predlagalo vknjižbo izbrisa navedene zaznambe izvršbe, vendar
sklep o tem še ni bil izdan. S tem povezan zemljiškoknjižni postopek
poteka pod opr. št. Dn 43113/2020. Dne 14.9.2020 je bil v zadevi opr.
št. Dn 21205/2020 s strani Okrajnega sodišča v Novem mestu izdan
sklep o vknjižbi izbrisa omenjene hipoteke, vendar pa zanj na dan
21.9.2020 iz vpogleda v zemljiško knjigo še ni razvidna
pravnomočnost.

▪

Hipoteka ID pravice 13326194, za zavarovanje terjatve v višini
120.000,00 EUR, v korist upnika Aleksandar Krstić, Linhartova cesta
015, 1000 Ljubljana. Dne 14.9.2020 je bil v zadevi opr. št. Dn
21205/2020 s strani Okrajnega sodišča v Novem mestu izdan sklep o
vknjižbi izbrisa omenjene hipoteke, vendar pa zanj na dan 21.9.2020 iz
vpogleda v zemljiško knjigo še ni razvidna pravnomočnost.

▪

Hipoteka ID pravice 13350139, za zavarovanje terjatve v višini
29.240,00 EUR, v korist upnika Aleksandar Krstić, Linhartova cesta
015, 1000 Ljubljana. Pri tej hipoteki je vpisana zaznamba izvršbe ID
zaznambe 16627934, ki poteka pred Okrajnim sodiščem na Vrhniki,
opr. št. postopka In 42/2014. Okrajno sodišče na Vrhniki je zemljiški
knjigi predlagalo vknjižbo izbrisa navedene zaznambe izvršbe, vendar
sklep o tem še ni bil izdan. S tem povezan zemljiškoknjižni postopek

poteka pod opr. št. Dn 43119/2020. Dne 14.9.2020 je bil v zadevi opr.
št. Dn 21205/2020 s strani Okrajnega sodišča v Novem mestu izdan
sklep o vknjižbi izbrisa omenjene hipoteke, vendar pa zanj na dan
21.9.2020 iz vpogleda v zemljiško knjigo še ni razvidna
pravnomočnost.
▪

Hipoteka ID pravice 15459159, za zavarovanje terjatve v višini
24.000,00 EUR, v korist upnika Vinko Škufca, Kuštrinova ulica 004,
1000 Ljubljana. V zemljiški knjigi poteka postopek za vknjižbo izbrisa
omenjene hipoteke. Postopek poteka pod opr. Dn 21224/2020.

▪

Hipoteka ID pravice 15519580, za zavarovanje terjatve v višini
8.000,00 EUR, v korist upnika Vinko Škufca, Kuštrinova ulica 004,
1000 Ljubljana. V zemljiški knjigi poteka postopek za vknjižbo izbrisa
omenjene hipoteke. Postopek poteka pod opr. Dn 21224/2020.

▪

Hipoteka ID pravice 15600796, za zavarovanje terjatve v višini
15.000,00 EUR, v korist upnika Vinko Škufca, Kuštrinova ulica 004,
1000 Ljubljana. V zemljiški knjigi poteka postopek za vknjižbo izbrisa
omenjene hipoteke. Postopek poteka pod opr. Dn 21224/2020.

Glede na zemljiškoknjižno stanje so pri nepremičnini parc. št. 189/4 na dan 21. 9.
2020 vknjižena sledeča bremena:
▪

Hipoteka ID pravice 16925326, za zavarovanje terjatve v višini
217.240,00 EUR, v korist upnika Aleksandar Krstić, Linhartova cesta
015, 1000 Ljubljana. Pri tej hipoteki je vpisana zaznamba izvršbe ID
zaznambe 16925327, ki poteka pred Okrajnim sodiščem na Vrhniki,
opr. št. postopka In 42/2014. Dne 14.9.2020 je bil v zadevi opr. št. Dn
21205/2020 s strani Okrajnega sodišča v Novem mestu izdan sklep o
vknjižbi izbrisa omenjene hipoteke, vendar pa zanj na dan 21.9.2020 iz
vpogleda v zemljiško knjigo še ni razvidna pravnomočnost. V ločenem
postopku, ki poteka pod opr. št. Dn 43100/2020 predlaga vknjižbo
izbrisa te hipoteke tudi Okrajno sodišče na Vrhniki. Z vknjižbo izbrisa
hipoteke bo izbrisana tudi pri njej zaznamovana zaznamba izvršbe.

Pri navedenih nepremičninah na dan 21. 9. 2020 v zemljiški knjigi ni vpisanih drugih
bremen, prav tako pa ni vpisanih plomb, ki bi kazale na potek postopka za vknjižbo
bremen. V kolikor bodo že potekajoči postopki pravnomočno končani z ugoditvijo
zemljiškoknjižnim predlogom, bosta nepremičnini prosti vseh sedaj vpisanih bremen.
o Zanimajo me nadaljnji postopki? Ali bo Občina kupila celotno področje parka
oz. izvira, saj gostinski del ne bi smel biti edina prioriteta?
Občina se zavzema za odkup starega dela stavbe in okoliških zemljišč, ki so v
zasebni lasti in v lasti Turističnega društva Vrhnika.
o Ali obstaja časovnica za pridobivanje nepremičnin?
V letu 2020 ali 2021 načrtujemo sklenitev kupoprodajne pogodbe s Turističnim
društvom Vrhnika, v letu 2021 ali 2022 pa še sklenitev kupoprodajne pogodbe z
zasebnikom, ki ima v lasti levi breg izvira.
o Kakšen je finančni načrt za pridobitev nepremičnin?

Glede na cenitev sodnega cenilca bo potrebno za nakup vseh nepremičnin nameniti
med 150.000 in 200.000,00 €
o Kakšen je načrt upravljanja z nepremičnino?
Programi so v pripravi in določeni razgovori že potekajo, vendar so bolj informativne
narave in zaradi poslovne skrivnosti v tem trenutku še ne moremo podati dodatnih
informacij.
o Ali so v pripravi programi namembnosti?
Vprašanja ne razumemo najbolje. V OPN-ju je že definirana dovoljena dejavnost
VR_1752 (podrobnejša namenska raba: ZP)
Gradnja novih objektov ni dovoljena. Dopustna dejavnost obstoječega objekta je
tudi gostinstvo. Obstoječi objekt se vzdržuje. Možna je nadomestna gradnja
objekta na istem mestu z maksimalnim odstopanjem v tlorisnih dimenzijah do ±
15 % in višinskem gabaritu do ± 10 % od obstoječega objekta. Bruto tlorisna
površina objekta se lahko spremeni največ ± 15 % tlorisne površine obstoječega
objekta. Spremembe dimenzij objekta ne smejo biti na delu objekta, ki je
orientiran proti Ljubljanici, temveč samo na zadnji strani, ki je orientiran proti
hribu. Obstoječ gozdni rob razglašenega varovalnega gozda, ki porašča
zemljišče na vzhodni strani objekta se ohranja, poseganje vanj ni dovoljeno. Ob
objektu je možna ureditev letnega vrta in manjšega otroškega igrišča. Ob objektu
se uredi parkirišče za goste gostišča in obiskovalce naravne znamenitosti –
Močilnik, izvir Ljubljanice. Ohranja se obrežna vegetacija. Poseganje v brežine
vodotoka ni dovoljeno. Pri zasajanju se uporablja izključno avtohtone rastlinske
vrste.
o Kdo pripravlja te programe in v katero smer se nagiba osnovna dejavnost?
Kasnejše oblikovanje programov bo prevzel ZIC. Osnovna dejavnost pa bo v smeri
tiste dejavnosti, ki je bila pred leti že zelo uspešna, in sicer v smeri turizma.
o Ali ste pripravili celoten finančni program, od nakupa, do zagona nove
dejavnosti?
Trenutno je znan samo okvirni finančni plan za potrebe nakupa. Za dejavnost še ni,
ker še ni izbrana dejavnost ali morebitni zasebni investitor v primeru javno-zasebnega
partnerstva.
ODGOVORE JE PRIPRAVIL: Župan Daniel Cukjati

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-412, fax: 01/7505-158
e-pošta: zupan.obcina@vrhnika.si

OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

Številka: 351-180/2019
Datum: 21. 9. 2020

Predlog za dodatno točko
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: Poročilo o projektu Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika

PRAVNA PODLAGA:
- Statut Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015)
- Pravilnik o vodenju projektov v Občini Vrhnika (št. 0076/2019-2 (1-02) z dne 15. 7. 2019)

II. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE
VRHNIKA
Članom Občinskega sveta Občine Vrhnika predlagam, da
sprejmejo naslednji

NAMEN: Sprejem
SKLEP:
POROČEVALCA:
- Daniel Cukjati, župan
- Grega Kukec, nadzornik projektne skupine

Občinski svet Občine Vrhnika se seznani s Poročilom o
projektu Nadgradnja Zdravstvenega doma Vrhnika.

I. OBRAZLOŽITEV:
Župan Občine Vrhnika je ustanovil projektno skupino za
spremljanje
investicijskega
projekta
Nadgradnja
Zdravstvenega doma Vrhnika. Ob zaključku investicije je
projektna skupina izdelala Poročilo o projektu Nadgradnja
Zdravstvenega doma Vrhnika z ugotovitvami in priporočili.

OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN
Daniel Cukjati

